
 

 

Philips
Klasický hudební 
mikrosystém

• Dok pro iPod/iPhone
• 60 W

DCM3100
Relaxujte u skvělé hudby

Posedlost zvukem
Užívejte si hudbu v čisté kvalitě na mikrosystému Philips Classic. Přehrávejte a nabíjejte 
iPod/iPhone a ochutnejte bohaté zážitky z přehrávání prostřednictvím MP3-CD, MP3 
Link a USB Direct.

Užijte si hudbu z různých zdrojů
• Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou
• Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
• Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Snadné nastavení vysokých a nízkých tónů
• Maximální výkon RMS 60 W

Snadné použití
• Motorizované vkládání CD pro pohodlný přístup
• Systém RDS pro zobrazení informací o stanici a datové služby



 Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone

Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 
při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone. Doky 
umožňují připojení vašeho přenosného zařízení 
přímo k dokovacímu zábavnímu systému, takže 
můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se 

skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí 
vaše zařízení iPod/iPhone, takže si můžete 
vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se 
vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. 
Dokovací zábavní systém automaticky nabíjí 
vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.

Regulace výšek a basů
Nastavení hloubek a výšek jsou funkce 
ekvalizéru, které umožňují upravovat úroveň 
zvuku na vysokých a nízkých kmitočtech. 
Nastavení výšek řídí hlasitost vysokých tónů 
hudby a nastavení hloubek úroveň zesílení 
nízkých tónů. Pomocí tlačítek může posluchač 
pohodlně zvýraznit nízké i vysoké tóny nebo 

jejich reprodukci ponechat na stejné úrovni 
jako ostatní složky zvukového spektra tak, jak 
to odpovídá originálnímu záznamu. S 
nastavením hloubek a výšek můžete poslouchat 
hudbu tak, jak to máte rádi.
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Zvuk
• Maximální výstupní výkon (RMS): 60 W
• Vylepšení zvuku: Regulace výšek a basů, 

Zdůraznění basů

Reproduktory
• Typ reproduktorů: Mylarový výškový reproduktor
• Hlavní reproduktor: Dvoupásmové, Reproduktory 

s konstrukcí Bass Reflex, Odnímatelné mřížky 
reproduktorů, 4,5" basový reproduktor

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD, Jednotka Flash USB
• Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, 

Vyhledávání stopy: další/předchozí, Opakovat 
jednu skladbu/vše/program, Přehrávání náhodného 
výběru, Programovatelná paměť na 20 stop

• Typ zavádění: Motorizované, Zásuvka
• Podpora ID3 tagů: Ano
• Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, 

Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání 
programu, Repeat (Opakování), Náhodný výběr, 
Funkce stop

• Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení 
iPhone, Nabíjení zařízení iPod, Rychlý posun vpřed/
zpět, Nabídka, Nahoru a Dolů, Další/předchozí 
stopa, Přehrávání a pozastavení

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM stereo
• Automatické digitální ladění: Ano
• Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store
• Systém RDS: Typ programu, Radio Text, Název 

stanice
• Předvolby stanic: 20

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• Čelní / boční přípojky: USB 2.0
• Stereofonní linkový vstup 3,5 mm: Připojení MP3 

Link
• Zadní konektory: Vstup AUX, Anténa FM, Levý a 

pravý reproduktor

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení 

z USB, Buzení rádiem, Budík iPod
• Hodiny: Na hlavním displeji
• Typ displeje: Displej VFD
• Úsporný pohotovostní režim: 0,5 W nebo méně
• Indikátory: Režim DIM

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Anténa 

FM, Mezinárodní záruční list
• Dálkový ovladač: 31 tlačítek
• Uživatelská příručka: 16 jazyků

Rozměry
• Šířka hlavní jednotky: 160 mm
• Výška hlavní jednotky: 244 mm
• Hloubka hlavní jednotky: 216,4 mm
• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 

160 x 210,5 mm
• Výška hlavního reproduktoru: 244 mm
• Šířka balení: 606 mm
• Výška balení: 298 mm
• Hloubka balení: 246 mm
• Hrubá hmotnost: 7,75 kg
• Čistá hmotnost: 6,61 kg

Spotřeba
• Napájení: 220-240 V, 50 Hz

Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Kompatibilita se iPodem
• Kompatibilní se: iPod classic, iPod mini, iPod touch, 

iPod touch 2 generace, iPod touch 2 gen. 8/16/
32 GB, iPod touch 3. generace, iPod touch 
4. generace, iPod 5. generace, iPod nano 
1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 
3. generace, iPod nano 4. generace, iPod nano 
5 generace, iPod nano 6. generace

•
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